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SVERIGE

Lärarfacken: Regeringens satsningar kräver
åtskilliga miljarder

UPPDATERAD 2022-11-02 PUBLICERAD 2022-11-02

Regeringens löften kräver åtskilliga miljarder, enligt Johanna Jaara Åstrand. Bara satsningen på en lärobok per elev skulle kosta tre miljarder, uppskattar hon. Foto: Anders
Wiklund/TT

Bara att upprätthålla den nuvarande nivån i skolan
kräver ett tillskott på 25 miljarder kronor.

Det menar Lärar�örbundet och LR som gjort
beräkningar in�ör den budgetproposition som
regeringen presenterar nästa vecka.

– De åtaganden som finns i Tidöavtalet kostar
åtskilliga miljarder ytterligare, säger �örbundets
ord�örande Johanna Jaara Åstrand.

I DN:s intervju med den nya skolministern Lotta Edholm
aviserar hon många av de satsningar som regeringen planerar på
skolans område.

Framför allt handlar det om insatser som ska få upp
kunskapsresultaten för de elever som inte lyckas få behörighet till
gymnasiet.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand välkomnar
att regeringen så tydligt formulerar att den svenska skolan har
problem med likvärdigheten.
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Varje år går 18 000 elever ut grundskolan utan att klara
behörighet till gymnasiets nationella program. Det är ett stort
misslyckande som det behövs politiska beslut för att komma till
rätta med, menar Johanna Jaara Åstrand.

– Det är förödande att vi har en sådan bristande likvärdighet och
att den dessutom förvärrats under så många år.

Problemet hon ser med Tidöavtalet, som slutits mellan
regeringen och Sverigedemokraterna, är att ingen nämner vad
satsningarna kommer att kosta.

Inför höstbudgeten som regeringen ska presentera på tisdag har
Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund därför räknat på hur
mycket pengar skola, förskola och fritidshem behöver tillföras –
enbart för att klara kostnadsutvecklingen och täcka upp för
tidigare besparingar.

Då krävs ett resurstillskott på 25 miljarder kronor, enligt
förbundet, som då alltså inte har tagit med alla nysatsningar som
utlovats.

– Då räknar vi bara vad det kostar att bibehålla den nuvarande
nivån. Om det inte tillskjuts mer resurser kommer vi att fortsätta
dras med skolmisslyckanden och försämrad likvärdighet, säger
Johanna Jaara Åstrand.

Nya skolministern Lotta Edholm (L) vill göra mycket - på tisdag blir det klart hur mycket
pengar skolområdet får. Foto: Magnus Hallgren

Det är bra att Tidöavtalet så tydligt pekar ut att det behövs
nationella regleringar för att förbättra undervisningens kvalitet,
enligt Johanna Jaara Åstrand.

Där står att elever ska få bättre tillgång till läromedel,
skolbibliotek, elevhälsa, skolgårdar, speciallärare. Det är insatser
som ganska direkt skulle få effekt och ge likvärdiga
förutsättningar, menar hon.

– Men om pengarna saknas minskar lärartätheten ytterligare.
Kringfunktioner försvinner och klasser och barngrupper blir
ännu större.

Bara att ge alla elever en lärobok skulle innebära kostnader
med tre miljarder kronor extra, enligt Lärarförbundets
uppskattningar. När de räknat på vad den extra lektionstimme
man vill införa i tidiga åldrar skulle kosta så krävs enligt
förbundet ytterligare 1 100 lärare.
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– På det här sättet tickar det på. Så ja, vi förväntar oss kraftiga
investeringar i förskola och skola i höstbudgeten.

Samtidigt har vi hög inflation och är på väg in i en
lågkonjunktur?

– Ja, det kommer vara tufft. Men är det något vi vet så är det att
investeringar i utbildning är bra pengaplaceringar. Gör man
motsatsen, och låter barn och elever betala den ekonomiska
krisen, skjuter man kostnader framför sig.

Lotta Edholm säger till DN att hon inte kan utlova några
ekonomiska tillskott. Hon hänvisar till vad som framkommer när
budgeten presenteras på tisdag.

Läs mer: Intervju med nya skolministern: Ersättningen till
friskolor ska ses över

TEXT

Peter Letmark
peter.letmark@dn.se

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

Fakta. Lärarfacken kräver minst 25 miljarder

● Utbildningssektorn behöver ett tillskott på 25,4 miljarder kronor under
nästa år enbart för att klara kostnadsutvecklingen samt täcka upp för
tidigare besparingar, enligt lärarfackens beräkningar.

● Så här har beräkningarna gjorts:

● Kostnaderna för utbildningssektorn i varje kommun har summerats för
2021 (Skolverket, Kolada).

● Till det har Sveriges kommuner och regioners pris- och
lönekompensationsindex (PKV) för 2022 lagts till (3,7 procent). Det har
använts som bas för att beräkna vad som behövs för 2023.

● För 2023 gäller att PKV är 6 procent, vilket ligger till grund för
beräkningen.

● Därutöver har ytterligare 2 procentenheter lagts till för besparingar som
enligt facket

sker årligen i svenska kommuner.

● Då är inte kostnader för satsningar som aviseras, till exempel i
Tidöavtalet, medräknade.

Källa: Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund som snart går samman till
Sveriges Lärare.
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